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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 28/01.9.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  206/2021 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-
2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
177οικ.16474/23.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.51684/21-8-2021 (ΦΕΚ 3899/21-8-
2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 24621/27-08-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, 
άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  
συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
             ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Μπίτζιος Δημήτριος 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Καρασάββας Ιωάννης  

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 

 Μουρούτσος Γεώργιος  

 Δόντης Μιχαήλ 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος  

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Τζέκου Παρασκευή 

  Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Πνευματικός Αλέξανδρος 
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιπρόεδρος   
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Μπουρσέ Ηλίας,  

   8..Λαμπρινός Παναγιώτης 
   9..Κονδύλης Μαρίνος 
 10.Καλλίρης Πελοπίδας 
 11. Κορδώσης Χρήστος  
 12 Σπύρου Παναγιώτης (Πητερ) 
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΤ75ΩΛ7-Β29
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.06 09:29:57
EEST
Reason:
Location: Athens



 
 
 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το ανωτέρω   
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού 
έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 38/405/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 
και του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ζήτησε την  έγκριση της από το Σώμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 177οικ.16474/23.8.2021 του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.51684/21-8-2021 (ΦΕΚ 3899/21-8-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, τις 
διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 
του Ν. 4555/2018), 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 
38/405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α' 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 22340/5-8-2021 έγγραφο του τμήματος μισθοδοσίας στο οποίο αναλύεται η κατανομή 

των δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 68 ατόμων κατηγορίας ΥΕ ορισμένου χρόνου δεκάμηνης σύμβασης 

για τις ανάγκες καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Κορινθίων για το έτος σχολικό 2021-2022,  

 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
Ενισχύει:  

•   Τον Κ.Α. 1211.0002 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών -αμοιβές καθαριστριών σχολείων» 
προϋπολογισμού 226.740,00€ με το ποσό των 148.596,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 
375.336,00€ 

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό 148.596,00€ και λαμβάνει επιπλέον 36.289,50€ από τακτικά και από εκεί ισόποσα με το ποσό 
των 184.885,50€ 
 
Ως προς το μέρος των εξόδων 
Ενισχύει:   

•   τον ΚΑ 15/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Κοινωνικής Πολιτικής” προϋπολογισμού 339.536,98€ με το ποσό  145.625 €. (117.023,15€ ποσό επιχορήγησης και 
28.601,85€ τακτικά) και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 485.161,98€ 

•   τον ΚΑ 15/6054.0001 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Κοινωνικής Πολιτικής” προϋπολογισμού 89.221,64 € με ποσό 39.260,50€ ( 31.572,85  ποσό επιχορήγησης και 
7.687,65€ τακτικά ) και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 128.482,14 € 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρίθμ. 129316/3-8-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφορικά με τον Κ.Α 

60/6222.0004 για τον οποίο επιτρέπεται η δημιουργία του μόνο στην υπηρεσία 00 και όχι στην 60 για τη διαχείριση του 

προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019.  

 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνει:  

•   τον ΚΑ 60/6222.0004 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την 
υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019” προϋπολογισμού 2.000,00€ κατά το ποσό  2.000,00 €  και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 0,00€ 

•   τον ΚΑ 60/6222.0003 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας και 
Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας” προϋπολογισμού 1.200,00€ κατά το 
ποσό  1.200,00 €  και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 0,00€ 

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό 3.200,00€ και από εκεί ισόποσα : 
Δημιουργεί: 

•   τον ΚΑ 00/6222.0004 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την 
υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019” προϋπολογισμού 2.000,00€. 

•   τον ΚΑ 00/6222.0006 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας και 
Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας” προϋπολογισμού 1.200,00€. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

 

Για τις ανάγκες της υπηρεσίας 10 σε καύσιμα , 
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
 
Μεταφέρει από το αποθεματικό 938,70€ και: 
Ενισχύει:  

• τον Κ.Α. 10/6641.0001 με τίτλο: ”Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων“ 

προϋπολογισμού 11.033,32€ με το ποσό των  938,70 και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 

11.972,02€ 

 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα υπ΄ αρίθμ. 800/2021, 1041/2021, 1116/21 και 1042/21 γραμμάτια είσπραξης, ο Δήμος έχει 

επιχορηγηθεί με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων του ΟΑΕΔ για το μήνα 

Απρίλιο ποσού 20.328,06€ και για τον μήνα Μάϊο ποσού 20.108,08€, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύουμε: 

•   Τον Κ.Α.  4319.0001  με  τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)» προϋπολογισμού 128.628,09€  με το ποσό των 40.436,14€ και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 169.064,23€ 

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό 40.436,14€ και από εκεί  ισόποσα: 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
 
Ενισχύει:   

•   Τον Κ.Α. 00/6718.0027 με τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ» 
προϋπολογισμού 146.255,85€ με το ποσό των 40.436,14 ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 
186.691,99€ 
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ΜΕΡΟΣ Ε' 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 205/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία αποφάσισε : 
Α) Την αναγνώριση της οφειλής στους δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 παροχής γάλακτος 

και μέσων  ατομικής προστασίας προσωπικού η οποία αναλύεται ως εξής: 

Αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα για όλες τις υπηρεσίες  του Δήμου, συνολικό ποσό 57.710,91 €. 

Αποτίμηση ΜΑΠ σε χρήμα για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, συνολικό ποσό 156.764,44 €. 

Συνολική οφειλή για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 παροχής γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας ποσού: 

214.475,35 € 

Β) Την χορήγηση της αξίας του γάλακτος για, τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου 

μας, αποτιμώμενο σε χρήμα, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Γ) Την χορήγηση της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020  στους εργαζόμενους 

δικαιούχους του Δήμου μας αποτιμώμενο σε χρήμα σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δ) την καταβολή της οφειλής στους εργαζομένους σε μία δόση (εφάπαξ) . 

 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

 

Μειώνει : 

•   Τον Κ.Α. 20/6721.0001 με τίτλο «Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του  
ν.3852/2010» προϋπολογισμού 500.000,00€  κατά το ποσό των 115.320,29€ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 384.679,71€ 

•   Τον Κ.Α. 45/6278.0001 με  τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)» προϋπολογισμού 
100.000,00€  κατά το ποσό των 6.139,88€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 93.860,12€ 

•   Τον Κ.Α. 30/7332.0002 με  τίτλο «Αναπλάσεις πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 146.328,11€  κατά το ποσό των 
93.015,18€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 53.312,92€ 
 

 
Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 τροποποιεί ως εξής: 
Μειώνει τον Κ.Α. 30/7332.0002 με τίτλο «Αναπλάσεις πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 146.328,11€  κατά το ποσό των 
93.015,18€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 53.312,92€  
 
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό 214.475,35€ και από εκεί ισόποσα: 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύει: 

•   Τον Κ.Α. 10/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 3.455,44€ με το 
ποσό των 2.238,86€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 5.694,30€ 

•   Τον Κ.Α. 15/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 46.599,36€ με το 
ποσό των 29.206,30€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 75.805,66€ 

•   Τον Κ.Α. 20/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 137.188,29 € με 
το ποσό των 82.678,24 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 219.866,53€ 

•   Τον Κ.Α. 30/6063.0001 με  τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 29.020,39 € με το 
ποσό των 21.505,38 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 50.525,77€ 

•   Τον Κ.Α. 35/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 18.077,44 € με το 
ποσό των 17.139,84 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 35.217,28€ 

•   Τον Κ.Α. 45/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 7.000,20 € με το 
ποσό των 3.995,82 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 10.996,02 € 

•   Τον Κ.Α. 10/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)» 
προϋπολογισμού 20.131,44€ με το ποσό των 306,32 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 
20.437,76 € 

•   Τον Κ.Α. 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού 
28.248,22 € με το ποσό των 3.045,21€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 31.293,43 € 

•   Τον Κ.Α. 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 121.937,62 € με 
το ποσό των 32.642,05 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 154.579,67€ 
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•   Τον Κ.Α.  30/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 19.682,72 € με 
το ποσό των 7.173,13 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 26.855,85€ 

•   Τον Κ.Α.  35/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 32.544,20 € με 
το ποσό των 12.400,14€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 44.944,34€ 

•   Τον Κ.Α.  45/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 19.342,89 € με 
το ποσό των 2.144,06 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 21.486,95€. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28 / 206 / 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 02 - 09 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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